การ
วัดผล
1

2

ชื่อหน่ วย
การเรี ยนรู้
เรื่ องสมการ
บัญชี งบดุล
วิเคราะห์
รายการค้า

เรื่ องบันทึก
รายการในสมุด
รายวันทัว่ ไป
ผ่านรายการไป
สมุดบัญชีแยก
ประเภททัว่ ไป

แผนการวัดผลประเมินผล ตามผลการเรี ยนรู้
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน:ปลายภาคเรี ยน = 90:10
รายวิชา การทาบัญชี1 รหัสวิชา ง32285 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผสู้ อน นางสาวยุภาพร บุญเทียม
สั ดส่ วนคะแนน คะแนน
ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือใน
รวม
ผลการเรียนรู้
การวัดผล
k p
A
1. คานวณหาค่าสมการบัญชีได้ถูกต้อง
4
5 1
10
1.ใบความรู้เรื่ องสมการบัญชี -แบบประเมินแบบฝึ กปฏิบตั ิ
2. เขียนการวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้อง
การจัดทางบดุล การวิเคราะห์ -แบบประเมินการนาเสน
3. เข้าใจการจัดทางบดุล
รายการค้า
4. คานวณสมการบัญชี เขียนวิเคราะห์รายการค้าและจัดทางบ
2. การนาเสนอหน้าชั้น
ดุลได้ถูกต้อง
3.แบบฝึ กปฏิบตั ิ
5. ปฏิ บัติง านได้ถู กต้อ ง ตามเวลาที่ ก าหนด มี ค วามเป็ น
ระเบี ยบ ละเอียดรอบคอบ และมีเหตุมีผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. เข้าใจหลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
4
2. เข้าใจหลักการผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
3. บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ถูกต้อง
4. ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ถูกต้อง
5. ปฏิบตั ิงานได้ถูกต้อง ตามเวลาที่กาหนด มีความเป็ น
ระเบียบ ละเอียดรอบคอบ และมีเหตุมีผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5

1

10

1. ปฏิบตั ิตามใบความรู้
ใบงานกิจกรรมรายบุคคล
2. แบบทดสอบ

-แบบประเมินกิจกรรม
-แบบทดสอบ

การ
วัดผล
3

4

ชื่อหน่ วย
การเรี ยนรู้
เรื่ องงบ
ทดลอง

ผลการเรียนรู้

สั ดส่ วนคะแนน
K
P A

1. บอกรูปแบบของงบทดลองได้
2. อธิบายและหายอดคงเหลือของบัญชีแยก
3
ประเภทด้วยดินสอได้
3. อธิบายและจัดทางบทดลองได้
4. ปฏิบตั งิ านได้ถูกต้อง ตามเวลาทีก่ าหนด มีความ
เป็นระเบียบ ละเอียดรอบคอบ และมีเหตุมผี ลตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรือ่ งสมุดเงิน 1. อธิบายความหมายของสมุดเงินสด 2 ช่องได้
2
สด 2 ช่อง 2. อธิบายลักษณะของสมุดเงินสด 2 ช่องได้
3.อธิบายรูปแบบ และบันทึกรายการในสมุดเงินสด
2 ช่องได้
4. จัดทาสมุดเงินสด 2 ช่องได้ถูกต้อง
5. ปฏิบตั งิ านได้ถูกต้อง ตามเวลาทีก่ าหนด มีความ
เป็ นระเบียบ ละเอียดรอบคอบ และมีเหตุมผี ลตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คะแนน
รวม

5

2

10

5

3

10

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
1. ใบความรู้งบทดลอง
2 . กิจกรรมใบงาน
3. แบบฝึ กปฏิบตั ิ

1.ใบความรู้สมุดเงินสด
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือใน
การวัดผล
- แบบประเมินแบบทดสอบ

1. แบบประเมินแบบฝึ กปฏิบตั ิ

ลาดับที่
5

6

ชื่อหน่ วย
การเรี ยนรู้

สั ดส่ วนคะแนน
ผลการเรียนรู้

K

เรือ่ งกระดาษ 1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของกระดาษทา 2
ทาการ
การได้
2. บอกรูปแบบของกระดาษทาการชนิด 6 ช่องได้
3. จัดทากระดาษทาการ 6 ช่อง ตามขัน้ ตอนได้
4. จัดทากระดาษทาการ 6 ช่อง ตามขัน้ ตอนได้
เรือ่ งงบ
1. อธิบายความหมายของงบการเงินได้
3
การเงิน และ 2. บอกองค์ประกอบของงบการเงินได้
ปิดบัญชี
3. อธิบายและจัดทางบกาไรขาดทุนได้
4. อธิบายและจัดทางบดุลได้
5. อธิบายความหมายของการปิดบัญชีได้
6. บอกขัน้ ตอนการปิดบัญชีได้
7. อธิบายและบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวัน
ทัวไปได้
่
8. อธิบายและผ่านรายการปิดบัญชี จากสมุดรายวัน
ทัวไปไปยั
่
งสมุดแยกประเภททัวไปได้
่
9. บันทึกรายการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัวไปได้
่
ถูกต้อง

P

คะแนน
รวม

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือใน
การวัดผล

5

A
3

10

1. ใบความรู้
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ

- ประเมินจากแบบฝึ กปฏิบตั ิ

5

2

10

1. ใบความรู้
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิความรู้

- ประเมินจากแบบฝึ กปฏิบตั ิ

ลาดับที่
7

ชื่อหน่ วย
การเรี ยนรู้
เรือ่ งบัญชี
ครัวเรือนตาม
แนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. อธิบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
3. อธิบายเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชดาริได้
4. อธิบายและทาบัญชีครัวเรือนได้
5. ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการดาเนินชีวติ
ได้
6. จัดทางบประมาณส่วนบุคคลได้
7. ปฏิบตั งิ านได้ถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่
กาหนด
อย่ า งมีเ หตุ ผ ลและตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
มีความรับผิดชอบ และมีเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพ
รวมคะแนนระหว่างภาค
รวมคะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนทั้งหมด

สั ดส่ วนคะแนน
K
P A
10 25 5

คะแนน
รวม
40

90
10
100

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
1. ใบความรู้การจัดทาบัญชี
ครัวเรื อน
2. รู ปเล่มการจัดทาบัญชี
ครัวเรื อน

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือใน
การวัดผล
-แบบประเมินการจัดทาบัญชี
ครัวเรื อนรายบุคคล

